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Jak podaje raport "Wielkość i prognozy rozwoju rynku 

suplementów diety w Polsce na lata 2015-2020", wartość 

sprzedaży suplementów w 2015 r. wyniosła nieco ponad 3,5 mld 

złotych, a w 2020 r. ma wynieść ponad 5 mld. Co skłania nas do 

wydawania tych pieniędzy? Jakie argumenty przemawiają za 

korzystaniem z najrozmaitszych "modnych" suplementów? Czy 

na pewno nie wyrządzamy sobie szkody ich niekontrolowanym 

przyjmowaniem? 

Badań dotyczących ewentualnych pożytków z przyjmowania suplementów diety 

przeprowadzono wiele, ale ich rezultaty nie są zbieżne. Jak trzeźwo zauważają autorzy 

jednego z przeglądowych opracowań, można zaobserwować niepokojącą zależność 

pomiędzy tym, kto sponsoruje badania, a uzyskanymi wynikami. 

1. Witamina D 

Rada dietetyka 

Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, co może powodować jej kumulację w 

tkance tłuszczowej. Polacy w większości cierpią na niedobór tej witaminy. Suplementacja 

w naszej szerokości geograficznej jest więc konieczna, zwłaszcza od września do 

kwietnia, kiedy to zimowa odzież uniemożliwia promieniom słonecznym dostęp do skóry. 

Na marginesie warto dodać, że wielu lekarzy opowiada się za suplementacją całoroczną. 

Sugerują to również najnowsze badania przeprowadzone w USA. Dawkę witaminy 

D powinien ustalić lekarz pierwszego kontaktu na podstawie wyników testów. W posiłku, 

po którym ją przyjmujemy, należy uwzględnić produkty bogate w wapń. 

By kości były zdrowe i mocne, przyjmowanie preparatów wapniowych to za mało, 

potrzebna jest także witamina D. Organizm ludzki jest w stanie syntetyzować ją 

samodzielnie pod warunkiem, że pozwala na to nasłonecznienie. Według naukowców 

osobie o jasnej karnacji wystarczy w okresie letnim 10-minutowy pobyt na słońcu, 

by wytworzyć dawkę dzienną witaminy D, o ile ciało nie jest nadmiernie 

przysłonięte. Przy ciemnej karnacji potrzebujemy na to ok. 40 min. W okresie zimowym 

ze względu na brak słońca synteza jest jednak niemożliwa lub bardzo utrudniona. Co 

ciekawe, wielu lekarzy uważa, że korzyści z nasłonecznienia odczujemy dopiero wtedy, 

gdy ekspozycja na pełne słońce będzie miała miejsce codziennie przez cały rok 



przynajmniej przez 15 min., i to przy odsłoniętych 20% ciała (twarz, przedramiona, nogi 

przynajmniej do kolan). W naszym klimacie jest to raczej nierealne. 

Naturalne źródła witaminy D to przede wszystkim tłuste ryby, tran oraz żółtka jaj. Jej 

minimalna dzienna dawka wynosi 15 mikrogramów, ale specjaliści uważają, że dawka do 

100 mikrogramów dziennie jest całkowicie bezpieczna. Okazuje się, iż witamina D pełni 

w organizmie wiele różnych funkcji, jest na przykład jednym z czynników 

zabezpieczających przed nowotworami, a także spełnia ważną rolę w prawidłowym 

funkcjonowaniu układu odpornościowego. Odpowiedni poziom witaminy D jest 

szczególnie istotny w okresie intensywnego rozwoju organizmu, a więc u dzieci, ale też u 

kobiet w ciąży oraz osób w podeszłym wieku. Jeśli zaliczamy się do jednej z 

wymienionych grup, to powinniśmy przyjmować witaminę D w postaci suplementów. 

Dotyczy to również osób zamieszkujących obszary o zmniejszonej aktywności 

słonecznej. 

  

Używanie kremów ochronnych z filtrami UV zmniejsza naturalną syntezę witaminy D w 

organizmie, nic więc dziwnego, że większość dorosłych mieszkańców półkuli północnej 

cierpi na jej niedobór. Przejawia się on m. in. spadkiem odporności, bólami kostno - 

mięśniowymi, osłabieniem widzenia, bezsennością i biegunką. U małych dzieci 

najpoważniejszym skutkiem niedoboru witaminy D jest krzywica, a u dorosłych 

osteomalacja, osłabienie siły mięśni i ich bolesne skurcze. Ponadto zwiększa się ryzyko 

rozwoju chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy oraz chorób autoimmunologicznych. 

Osoby z niedoborami witaminy D są także bardziej podatne na nowotwory piersi, 

prostaty i jelita grubego. Niedobory w okresie życia płodowego fatalnie wpływają na 

rozwój mózgu dziecka. 

Nadmiar witaminy D może być również groźny dla organizmu, prowadzi bowiem do 

odkładania się wapnia w tkankach, zwłaszcza w obrębie serca, tętnic i nerek, co 

prowadzi do zaburzenia pracy serca i ośrodkowego układu nerwowego. Zwiększa się też 

ryzyko kamicy nerkowej. Przedawkowanie witaminy D w okresie ciąży oraz u małych 

dzieci powoduje zaburzenia procesu wzrostu i może prowadzić do deformacji kości1. 

Gwoli ścisłości dodajmy, że objawy te są bardzo rzadkie, a wielu badaczy neguje 

toksyczność witaminy D - do nadmiernego zwapnienia tkanek dochodzi z różnych 

powodów 

 

 



2. Witamina C 

Rada dietetyka 

Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie i trudno ją przedawkować, jednak dobowe 

zapotrzebowanie w pełni pokrywają surowe owoce i warzywa obecne w zrównoważonej 

diecie. Witamina C jest nietrwała - pod wpływem obróbki termicznej żywności traci 

aktywność biologiczną. 

Kwas askorbinowy uważany jest powszechnie za panaceum na przeziębienia i wiele 

innych przypadłości. Duże dawki tej witaminy, będącej silnym przeciwutleniaczem, mają 

jakoby zwalczać choroby nowotworowe i zapewnić znakomite zdrowie. W 2007 r. 

naukowcy starali się obalić ten mit, z mizernym wszakże skutkiem. Orędownicy 

cudownego działania kwasu askorbinowego ogłosili, że mamy dwa rodzaje witaminy C - 

powszechnie dostępną w aptekach, prawoskrętną, i ta jest do niczego. Za to 

lewoskrętna, kupowana w internecie, to właśnie ten czyniący cuda lek. 

Według doniesień naukowych nawet duże dawki kwasu askorbinowego nie skracają 

znacząco trwającej już infekcji. Podawane zapobiegawczo nie mają istotnego wpływu na 

odporność organizmu. Ochronne działanie witaminy C odnotowano jedynie u bardzo 

ciężko trenujących sportowców. W ich przypadku ryzyko zachorowania zmniejsza się o 

50%. 

Ludzki organizm nie produkuje samodzielnie kwasu askorbinowego, musimy więc 

pobierać go z pożywieniem lub przyjmować w postaci suplementów diety. Dzienne 

zapotrzebowanie to 75 mg u kobiet i 90 mg u mężczyzn, ale niektórzy badacze 

podnoszą tę dawkę do 200 mg. Wzrasta ono u osób starszych, a także pracujących 

fizycznie, oraz w przypadku wyniszczenia organizmu. Zwiększa się też u kobiet 

ciężarnych i karmiących piersią oraz u palaczy i cukrzyków. 

Witamina C uczestniczy w procesie wchłaniania żelaza, tak więc jej niedobory 

mogą skutkować niedokrwistością, a ponadto przyczyniają się do osłabienia 

naczyń włosowatych. W dłuższym czasie prowadzą do rozwoju szkorbutu. Takie 

objawy jak skłonność do siniaków czy rozpulchnione, krwawiące dziąsła również mogą 

świadczyć o niedoborach witaminy C. Naukowcy z Centrum Medycznego w Kansas 

(USA) zalecają dożylne podawanie chorym będącym w trakcie chemio- i radioterapii 

kwasu askorbinowego jako środka ochronnego, osłabiającego toksyczne działanie 

terapii, a także spowalniającego, ich zdaniem, przerzuty nowotworowe. Istnieją badania, 

które wskazują, że dożylne podawanie witaminy C w dużych dawkach zmniejsza 

śmiertelność z powodu sepsy, zapalenia trzustki i po urazach wielonarządowych. 



Witamina C uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, hamuje też utlenianie "złego" 

cholesterolu przez wolne rodniki, ograniczając w ten sposób powstawanie zmian 

miażdżycowych, a także obniża ciśnienie tętnicze krwi. Według niektórych badań 

witamina ta zmniejsza również ryzyko udaru mózgu, toteż celowe jest podawanie kwasu 

askorbinowego w wysokich dawkach pacjentom powyżej 50. roku życia2. Witaminę 

C trudno przedawkować, jednak przyjmowana w bardzo dużych ilościach może wywołać 

bóle brzucha i biegunki, co w konsekwencji osłabia organizm zamiast prowadzić do jego 

wzmocnienia. 

Syntetyczna witamina C jest wprawdzie dostępna w aptekach, jednak lepiej przyjmować 

ją w postaci naturalnej wraz z pożywieniem. Powszechnie występuje w owocach i 

warzywach, można więc z łatwością zaspokoić dzienne zapotrzebowanie. 

Wielkim orędownikiem przyjmowania wysokich dawek witaminy C był biochemik Linus 

Pauling, laureat Nagrody Nobla. Przeżył 93 lata, ale czy dzięki niej? 

3. Witamina A 

Rada dietetyka 

Witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach, podlega więc przy przedawkowaniu 

kumulacji w tkance tłuszczowej. Biorąc pod uwagę, że występuje ona w wielu 

suplementach, należy przed zakupem dokładnie zapoznać się z ich składem. Może się 

bowiem okazać, że łącznie z witaminą A obecną w diecie przyjmujemy jej za dużo. 

Warto wiedzieć, że przedawkowanie daje wręcz katastrofalne wysuszenie skóry i błon 

śluzowych. Dla osób zdrowych suplementacja tą witaminą nie jest wskazana. 

Witaminą A nazywa się nie tyle jedną substancję, ile cały szereg organicznych 

związków chemicznych. Większość z nich, na przykład retinol, przyswajamy z tłuszczami 

zwierzęcymi, ale prowitamina A, czyli beta-karoten, jest już pochodzenia roślinnego. 

Witamina A wpływa na prawidłowy przebieg wzrostu, sprawność widzenia, 

odpowiedni stan nabłonka skóry i błon śluzowych, a także zwiększa odporność 

organizmu. 

Objawy jej niedoboru to niedowidzenie o zmroku ("kurza ślepota"), suchość i 

rogowacenie skóry, zmiany pigmentacyjne (ciemnienie i twardnienie / łuskowatość / 

skóry), zaburzenia funkcjonowania oczu, suchość w gardle, skłonność do wymiotów i 

obniżenie odporności. Niedobór witaminy A jest powszechny w krajach słabo 

rozwiniętych gospodarczo - UNICEF ocenia, że dotyczy on 127 mln dzieci - i tam stosuje 

się na szeroką skalę suplementację. W krajach rozwiniętych jest zjawiskiem bardzo 

rzadkim i występuje tylko u osób z poważnymi zaburzeniami wchłaniania. 



Zalecana dzienna dawka witaminy A wynosi od 300 mikrogramów dla dzieci przez 800 

dla dorosłych do 1300 dla kobiet karmiących piersią. Najbogatsze jej źródła to wątroba, 

czerwone i żółte warzywa (beta-karoten) oraz masło. Ocenia się, że wskutek mody na 

suplementy witaminowe wiele osób w krajach rozwiniętych przyjmuje więcej witaminy 

A niż potrzeba. W wysokich dawkach jest ona toksyczna, nawet śmiertelnie 

niebezpieczna, co potwierdzono w badaniach na zwierzętach. Długotrwała 

hiperwitaminoza A prowadzić może u ludzi do nieprawidłowości w rozwoju kośćca, 

uszkodzenia wątroby i zaburzeń widzenia. Badawczo potwierdzono, że u zwierząt duże 

dawki witaminy A powodują uszkodzenie płodu3. 

4. Witamina E 

Rada dietetyka 

Witamina E jest rozpuszczalna w tłuszczach, należy więc uważać z dawkowaniem, 

ponieważ jej nadmiar odkłada się w tkance tłuszczowej i niełatwo się go pozbyć, co 

stanowi zagrożenie dla zdrowia. Przyjmowanie suplementów z tą witaminą jest 

niepotrzebne. 

Jest rozpuszczalna w tłuszczach, pobieramy ją głównie z pokarmów roślinnych. 

Uczestniczy w tworzeniu włókien mięśniowych, kolagenowych i naczyń krwionośnych. 

Oceniana jako niezbędna podczas syntezy hormonów gonadotropowych w przysadce 

mózgowej, uczestniczy także w procesach utleniania i redukcji oraz wpływa na 

metabolizm komórek mięśniowych. Wydaje się jednak, że najważniejszą 

funkcją witaminy E jest zapobieganie utlenianiu niezbędnych nienasyconych 

kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych i usuwanie wolnych rodników. 

Za sprawą reklam kosmetyków nazywana bywa "witaminą młodości" - w pewnym stopniu 

powstrzymuje zmiany starcze w organizmie i stymuluje układ odpornościowy. Zalecana 

dawka dzienna witaminy E wynosi od kilku do 15 mg. Nietrudno to zapotrzebowanie 

zaspokoić, jeśli w diecie znajdą się oleje roślinne i warzywa, toteż niedobory - poza 

przypadkami ewidentnych zaburzeń wchłaniania - praktycznie się nie zdarzają. 

Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem, sugerowano więc jej przyjmowanie jako 

środka zapobiegającego nowotworom i innym chorobom wywoływanym przez nadmiar 

wolnych rodników. Jak dotąd żadne badania nie potwierdziły jednak pożytków z takiej 

suplementacji. Przeciwnie, nadmiar witaminy E może prowadzić do zwiększenia ryzyka 

wystąpienia niewydolności serca i raka prostaty4. 

 



5. Witamina K 

Rada dietetyka 

Osoby zdrowe nie muszą przyjmować witaminy K2 (MK7) w postaci suplementów. Jest 

to jednak wskazane w przypadku stwierdzonej osteopenii i osteoporozy. Przede 

wszystkim należy zadbać o to, by nasza dieta była dobrze zbilansowana i uwzględniała 

takie źródła witaminy K jak chudy nabiał, morskie ryby, wątroba cielęca, brokuły, 

szpinak czy kiełki. 

Bierze udział w krzepnięciu i utlenianiu biologicznym, a także jest czynnikiem 

wspomagającym syntezę specyficznego białka osteokalcyny, które reguluje przyswajanie 

wapnia i fosforu w kościach. Witamina K nie jest pojedynczą substancją, to raczej cała 

grupa substancji o podobnej budowie i działaniu, rozpuszczalnych w tłuszczach. 90% 

przyjmowanej przez nas witaminy K (postać K1) wytwarzają rośliny, a 10% - bakterie 

zasiedlające przewód pokarmowy (postać K2). Objawami niedoboru witaminy K są 

niedokrzepliwość lub niekrzepliwość krwi oraz zmniejszenie wytrzymałości ścian naczyń 

krwionośnych. Produkty bogate w witaminę K to otręby pszenne, kalafior, szpinak, 

kapusta, ziemniaki, pomidory, masło, sałata, żółtko jaja kurzego i truskawki. 

Dorosły człowiek potrzebuje ok. 70 mikrogramów tej witaminy dziennie i bez trudu można 

to zapotrzebowanie zaspokoić, toteż niedobór witaminy K u osób dorosłych 

praktycznie się nie zdarza; inaczej jest u niemowląt, którym w związku z tym 

podaje się ją w formie zastrzyków. Sugerowano przydatność suplementacji 

diety witaminą K2 w przypadkach osteoporozy - niektóre doniesienia potwierdzają jej 

skuteczność, inne całkowicie ją negują5. Należy pamiętać, że witamina K jest 

rozpuszczalna w tłuszczach, a więc jej nadmiar trudno wydalić. 

6. Witaminy B 

Rada dietetyka 

Witaminy z grupy B należą do rozpuszczalnych w wodzie. Suplementacja nimi nie jest 

konieczna, ponieważ występują powszechnie w produktach roślinnych i zwierzęcych. 

Jedyna grupa, która musi w organizmie uzupełniać zasoby witaminy B12 i PP (witamina 

B3), to osoby niespożywające mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Pod literą B kryje się cała grupa związków niezbędnych do prawidłowego przebiegu 

wszystkich procesów metabolicznych organizmu. Ich niedobory, występujące głównie w 

niedożywionych populacjach krajów słabo rozwiniętych, prowadzą do przewlekłej 

biegunki, zmian skórnych i otępienia. Większość witamin z grupy B występuje 

zarówno w pokarmach pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, a więc ich 



niedobór przy zrównoważonej diecie jest mało prawdopodobny. Jedynym wyjątkiem 

jest witamina B12 występująca tylko w mięsie, rybach i jajach, dlatego w diecie 

wegańskiej i wegetariańskiej zachodzi konieczność jej uzupełniania. Dawka dzienna 

wynosi od kilku mikrogramów (witamina B12) do 20 miligramów (witamina B3). 

Udało się badawczo potwierdzić, że przy niskiej podaży witamin B, zwłaszcza B12, 

wzrasta poziom homocysteiny, obecnego w surowicy krwi aminokwasu, którego 

podwyższone stężenie wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-

naczyniowych. W związku z tym analizowano możliwość prewencyjnej 

suplementacji witaminami z grupy B. Badania wykazały jednak, że choć podawanie 

witamin istotnie obniżało poziom homocysteiny, to nie prowadziło do zmniejszenia tego 

ryzyka6. Równie rozczarowujące wyniki uzyskano w badaniach nad zapobieganiem 

obniżeniu zdolności kognitywnych. 

7. Żelazo 

Rada dietetyka 

Suplementacja powinna być stosowana tylko na polecenie lekarza po badaniu 

stwierdzającym zbyt niski poziom żelaza w organizmie. Prócz żelaza podawane są 

wtedy równocześnie odpowiednie leki. U osób zdrowych, stosujących dobrze 

zbilansowaną dietę, niedobory tego pierwiastka nie występują. 

Żelazo jest pierwiastkiem o ogromnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania 

naszego organizmu, wchodzącym w skład transportującej tlen hemoglobiny oraz wielu 

enzymów niezbędnych do prawidłowego przebiegu reakcji metabolicznych, a także 

neuroprzekaźników. Jego niedobór prowadzi do niedokrwistości i związanego z nią 

ciągłego zmęczenia , a ponadto do trudności z koncentracją i uczeniem się oraz do 

zaburzeń snu. Niejasna pozostaje rola żelaza w moderowaniu reakcji na zakażenia 

bakteryjne - wiadomo, że jego niski poziom hamuje wzrost bakterii, ale zmniejsza 

też aktywność limfocytów i neutrofili, przez co organizm może być w większym 

stopniu narażony na infekcje7. 

Żelazo wchłaniane jest z pokarmów przez błonę śluzową dwunastnicy i początkowego 

odcinka jelita cienkiego. We krwi wiąże się z transferyną, białkiem, które przenosi je do 

szpiku kostnego, wątroby i śledziony, gdzie jest magazynowane. Uznaje się, że to 

właśnie niedobory żelaza występują najczęściej. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, 

że na niedokrwistość cierpi jedna czwarta ludzkiej populacji, a szczególnie narażone są 

na nią dzieci, zwłaszcza żyjące w krajach słabo rozwiniętych i zainfekowane pasożytami 

żołądkowo-jelitowymi, oraz kobiety w wieku rozrodczym. 



W krajach rozwiniętych problem ten nie osiąga takiej skali, niemniej jednak niedobory 

żelaza stwierdza się u dzieci i nastolatków oraz u osób w podeszłym wieku. W 

pierwszym przypadku spowodowane jest to upodobaniem do wysokoprzetworzonego 

jedzenia typu fast food, a w drugim - słabym przyswajaniem żelaza zawartego w 

produktach spożywczych. Czynnikiem dodatkowo przyczyniającym się do niedoborów 

żelaza jest otyłość. 

Zalecane dobowe dawki żelaza wahają się w zależności od wieku i płci, ale można 

przyjąć, że w przypadku dorosłego mężczyzny to 8 mg. Dzieci, nastolatki i kobiety w 

okresie przedmenopauzalnym potrzebują go znacznie więcej, nawet 18 mg. Takie ilości 

jest w stanie dostarczyć prawidłowa dieta - najbogatsze źródła żelaza to mięso, ryby, 

nasiona roślin strączkowych i tofu. 

Wbrew temu, co twierdzą producenci suplementów, u mieszkańców krajów rozwiniętych 

częściej stwierdza się nadmiar żelaza niż jego niedobór. Spowodowane jest to wysoką 

konsumpcją czerwonego mięsa i niepotrzebnym przyjmowaniem preparatów 

zawierających ten pierwiastek8. Żelazo jest mikroelementem bardzo aktywnym, a jego 

nadmiar w organizmie może być naprawdę niebezpieczny. Jeśli nie jest związane z 

transferyną, co się zdarza właśnie wtedy, gdy jest go za dużo, łatwo tworzy wolne 

rodniki, które uszkadzają białka, kwasy nukleinowe i lipidy, a także wykazują działanie 

karcynogenne (przyczyniają się do powstawania nowotworów). 

Osoby, które przez dłuższy czas przyjmują w nadmiarze suplementy żelaza, a także 

nosiciele pewnej rzadkiej mutacji w genie HFE, której skutkiem jest słabe wiązanie 

żelaza przez transferynę (hemochromatoza), obciążone są zwiększonym ryzykiem 

zachorowania na raka, a także na cukrzycę9. 

8. Wapń 

Rada dietetyka 

Suplementacja wapniem jest konieczna tylko wtedy, gdy zaburzeniu ulega gospodarka 

tym pierwiastkiem. Stwierdza to lekarz na podstawie wywiadu i wyników badań. Należy 

ściśle przestrzegać zalecanego dawkowania. 

Wapń należy do pierwiastków występujących w organizmie w dużej ilości; u dorosłego 

człowieka to mniej więcej 1000-1200 g, z czego 99% znajduje się w kościach, a tylko 1% 

w komórkach i surowicy krwi. Pochodzi w całości z diety, jego najlepszym źródłem jest 

mleko i jego przetwory. To pierwiastek niezbędny dla właściwego stanu kośćca i 

uzębienia, a także funkcjonowania układu nerwowego oraz mięśni. Dzienne 

zapotrzebowanie na wapń wynosi w zależności od wieku od 1000 do 1500 mg, a jego 

przyswajanie, poziom i metabolizm kontrolowane są przez witaminę D i hormon 



przytarczyc10. Niedobory wapnia w diecie uzupełniane są przez uwalnianie go z 

kości. Długotrwały deficyt prowadzi u dzieci do krzywicy, a u dorosłych do 

osteoporozy, łamliwości włosów i paznokci, a nawet depresji. 

Niedobór wapnia jest szczególnie groźny dla kobiet w ciąży, które swoje zasoby tego 

pierwiastka przekazują rozwijającemu się dziecku. Gdy mają go zbyt mało, może się to 

skończyć groźną dla życia tężyczką. Wskazania do suplementacji wapniem wydają się 

więc oczywiste, a preparaty wapniowe od dawna uchodzą za całkowicie bezpieczne. 

Według rozmaitych doniesień, także naukowych, oraz zgodnie z powszechnym 

przekonaniem wszelkie niedobory wapnia miały się niekorzystnie odbijać na uzębieniu, a 

nawet prowadzić do osteoporozy. Przez lata wydawało się, że suplementacja 

preparatami wapniowymi, mająca zbawienny wpływ na zdrowie pacjentów, jest 

całkowicie bezpieczna i nie grozi skutkami ubocznymi. Badania pokazały nawet, iż 

podawanie preparatów wapniowych zmniejsza podatność na złamania po 35. roku życia 

o 24%. 

Pod koniec ubiegłego stulecia pojawiły się doniesienia o możliwych szkodliwych 

skutkach przedawkowania preparatów zawierających wapń. W 2001 r. Amerykański 

Instytut Zdrowia potwierdził, iż nadmierne i długotrwałe przyjmowanie preparatów 

wapniowych grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak np. wystąpienie 

kamieni nerkowych. Okazuje się również, że u kobiet w okresie menopauzalnym nadmiar 

wapnia może stanowić zagrożenie dla serca. W tej grupie wiekowej odnotowano 

znacznie częstsze występowanie zawału serca oraz udaru. 

W latach 2007-2008 zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego prowadzący 

badania z udziałem 3,2 tys. pacjentów udowodnił, iż istnieje wyraźny związek pomiędzy 

nadmiernym przyjmowaniem preparatów wapniowych a rozwijającym się z wiekiem 

upośledzeniem widzenia związanym z degeneracją plamki żółtej11. 

Uznając wagę tych doniesień, amerykańskie służby prewencji zdrowotnej zmniejszyły 

zalecane dawki dzienne wapnia dla osób z grupy ryzyka, kobiet i mężczyzn w wieku 

powyżej pięćdziesięciu lat. 

9. Magnez 

Rada dietetyka 

Suplementacja magnezem szczególnie wskazana jest w przypadku kobiet w okresie 

menopauzalnym i osób pijących duże ilości kawy oraz uskarżających się na częste 

skurcze mięśni w łydkach, pojawiające się najczęściej w czasie nocnego odpoczynku. 



Magnez wchodzi w skład lub jest aktywatorem ponad 300 enzymów uczestniczących w 

reakcjach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego, a 

także regulujących ciśnienie i poziom cukru we krwi. Przyjmowanie suplementów 

magnezu jest ostatnio bardzo modne, ale czy rzeczywiście potrzebne? Zalecana dawka 

dzienna to około 300 mg i łatwo ją dostarczyć do organizmu z niskoprzetworzonymi 

produktami zbożowymi, warzywami liściowymi, orzechami i gorzką czekoladą. Taką dietę 

zaleca się zwłaszcza amatorom kawy, która utrudnia absorpcję magnezu w jelitach. 

Na niedobór magnezu narażone są osoby, których dieta składa się wyłącznie z 

produktów w wysokim stopniu przetworzonych, ale nawet długotrwały niedobór 

tego pierwiastka nie wywołuje wyraźnych objawów chorobowych. Obniżony poziom 

magnezu stwierdza się u osób cierpiących na cukrzycę typu 2, brak jednak dowodów na 

to, że jego suplementacja łagodzi przebieg choroby12. 

Reklamy zalecają przyjmowanie suplementów magnezu jako panaceum na rozmaite 

choroby od cukrzycy i osteoporozy po ADHD i migrenę. Suplementy te mają też o kilka 

procent zmniejszać ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu - i niektóre 

doniesienia rzeczywiście na to wskazują13. We wszystkich innych przypadkach brak jest 

sprawdzonych danych, które potwierdzałyby lecznicze działanie magnezu. 

Magnez zalecany jest przez producentów jako lek na zespół niespokojnych nóg. 

Wskazanie to poparte jest bardzo fragmentarycznymi badaniami przeprowadzonymi na 

niereprezentatywnych próbach. W tym przypadku niebezpieczeństwo polega na tym, że 

zespół niespokojnych nóg może być objawem poważniejszych chorób, wymagających 

specjalistycznego leczenia. 

Jakie są skutki przekroczenia zalecanej dawki magnezu? Nasz organizm dobrze radzi 

sobie z usuwaniem jego nadmiaru, więc przy nieznacznym przedawkowaniu grozi nam 

co najwyżej biegunka. Bardzo wysokie przedawkowanie (powyżej 5 g dziennie) może 

prowadzić do zaburzeń oddychania, a nawet grozi zawałem, w praktyce jednak przyjęcie 

tak dużej ilości magnezu jest niemożliwe. 

10. Potas 

Rada dietetyka 

Suplementacja potasem nie jest konieczna. Całkowicie pokrywamy jego dobowe 

zapotrzebowanie, stosując zbilansowaną dietę. 

Obok sodu i chloru potas jest najważniejszym elektrolitem w organizmie. Działając 

antagonistycznie w stosunku do sodu, reguluje gospodarkę wodną i równowagę 



kwasowo-zasadową, a ponadto kontroluje pracę mięśni i przewodzenie impulsów 

nerwowych. 

Według amerykańskiego Dietary Guidelines 2010 Advisory Committee istnieją pewne 

dowody na związek poziomu potasu (a dokładniej - stosunku potasu do sodu) 

z ciśnieniem tętniczym krwi. Przynajmniej u części badanych wyższe stężenie potasu 

obniża je, a tym samym zmniejsza ryzyko udaru i choroby wieńcowej. Odwrotnie działa 

sód, którego w naszej diecie jest zdecydowanie za dużo. Dla uzyskania właściwego 

stosunku obydwu pierwiastków, czyli w przybliżeniu 1:1, powinna być ona w związku z 

tym bogata w potas. Jego zalecana dzienna dawka to 3 - 5 g, a dostarczają go warzywa i 

owoce; szczególnie bogatym źródłem są ziemniaki i banany. 

Potas przyjmowany w naturalnej organicznej postaci przyswajany jest i działa 

lepiej niż pochodzący z suplementów diety. Niedobory tego pierwiastka zdarzają się 

rzadko i tylko w przypadku poważnych zaburzeń wchłaniania. Potas reguluje ciśnienie 

tętnicze krwi, ale może też zapobiegać postępującym z wiekiem zmianom składu kości14, 

prowadzącym do osteoporozy. Suplementacja potasem jest zbędna, jednak jego 

nadmiar u osób zdrowych nie wywołuje skutków ubocznych. Niebezpieczny może być 

tylko dla pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, u których nadmiar potasu 

nie jest dostatecznie sprawnie usuwany. 

11. Krzem 

Rada dietetyka 

Ponieważ niedobory krzemu występują jedynie w sytuacji złego przyswajania tego 

pierwiastka, suplementacja powinna być prowadzona pod okiem lekarza. Jego 

przyjmowanie bez wsparcia hormonalnego jest nieefektywne. 

Krzem to "pierwiastek urody" powszechnie obecny w skorupie ziemskiej. W czystej 

postaci jest chemicznie mało reaktywny (wykazuje słabą zdolność wchodzenia w reakcję 

z innymi pierwiastkami) i nieprzyswajalny; w organizmie ludzkim występuje w postaci 

siarczanu i kwasu ortokrzemowego. Zapotrzebowanie na krzem jest zaspokajane przez 

spożywanie owoców i picie tzw. twardej wody. Jest on niezbędny do prawidłowego 

rozwoju kośćca i dobrego stanu skóry, włosów i paznokci. 

Niedobór krzemu prowadzi do zwiotczenia skóry, powstawania zmarszczek, 

wypadania włosów i łamliwości paznokci. Nie ustalono zalecanej dawki dziennej 

krzemu, ale przyjmuje się, że powinna ona wynosić od 5 do 10 mg, w praktyce jednak 

przyjmujemy go znacznie więcej. Niedobory krzemu nie są spowodowane jego brakiem 

w diecie, bo jest on powszechnie dostępny, ale słabą przyswajalnością, pogarszającą się 

z wiekiem. 



Badania wykazały, że suplementacja krzemem u mężczyzn, a także u kobiet w okresie 

przedmenopauzalnym, w znacznym stopniu zwiększa gęstość kośćca. U kobiet w 

okresie postmenopauzalnym jest natomiast skuteczna tylko wtedy, gdy jednocześnie 

stosuje się uzupełniające leczenie hormonalne15. 

12. Cynk 

Rada dietetyka 

Najwięcej cynku znajduje się w owocach morza, jednak ich konsumpcja jest obarczona 

ryzykiem ze względu na obecność metali ciężkich. Ponieważ cynk przyspiesza 

metabolizm cukrów i tłuszczów, suplementacja tym pierwiastkiem może być stosowana 

w czasie diet redukujących masę ciała. 

Ciało dorosłego człowieka zawiera od 2 do 3 g cynku. Pierwiastek ten jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania ok. 100 enzymów, wpływa na odporność organizmu, 

sprawne funkcjonowanie mózgu i spermatogenezę. W przypadkach jego niedoboru 

obserwuje się ogólne osłabienie, pogorszenie apetytu, osłabienie węchu i smaku, słaby 

wzrost lub wypadanie włosów, zły stan skóry i paznokci - te ostatnie zaburzenia 

związane są z rolą cynku w przyswajaniu i aktywności witaminy A. U kobiet w ciąży 

niedobory cynku mogą skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia tężyczki i 

niską wagą urodzeniową dziecka, a u dzieci i nastolatków - spowolnieniem 

wzrostu. 

Dzienne zapotrzebowanie szacowane jest na 4 do 11 miligramów. Ocenia się, że 

niedobry cynku mogą występować nawet w odniesieniu do 25% światowej populacji, 

szczególnie tam, gdzie panuje chroniczne niedożywienie. W krajach rozwiniętych 

niedobór cynku zdarza się rzadko, gdyż zazwyczaj dostarczany jest on w odpowiedniej 

ilości dzięki diecie bogatej w ryby, owoce morza (doskonałym źródłem cynku są ostrygi!) 

i mięso. Sporo cynku znajduje się także w warzywach i produktach zbożowych, ale jego 

przyswajalność z tych źródeł jest znacznie niższa. Nadmiar cynku usuwany jest z 

organizmu z kałem i potem16. 

 

Suplementacja cynkiem przy zrównoważonej diecie rzadko bywa konieczna, z jednym 

wyjątkiem - przyjmowanie 75 miligramów dziennie przez kilka dni skraca czas 

przeziębienia, prawdopodobnie hamując namnażanie rhinowirusa, nie ma jednak 

działania zapobiegawczego. Niepożądanym skutkiem ubocznym przyjmowania cynku 

jest nieprzyjemny, metaliczny posmak w ustach. Objawy zatrucia cynkiem występują 

dopiero przy dawce dziennej przekraczającej 200 mg; są to bóle brzucha, nudności, 

zawroty głowy, a przy dłuższym przyjmowaniu dochodzi do uszkodzenia wątroby i 

nerek17. 



13. Selen 

Rada dietetyka 

Dobowe zapotrzebowanie na selen jest pokrywane dzięki diecie uwzględniającej mięso. 

Suplementację powinny stosować osoby niejedzące mięsa i przetworów mięsnych oraz z 

niedoczynnością tarczycy. 

Selen najpierw został zidentyfikowany jako występujący w glebie pierwiastek, który 

wywołuje ciężkie zatrucia u zwierząt hodowlanych, a dopiero w latach siedemdziesiątych 

zeszłego wieku stwierdzono, że w śladowych ilościach jest on niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Wchodzi w skład pewnych 

enzymów, z których szczególnie ważna jest peroksydaza glutationowa, chroniąca 

komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Zapotrzebowanie na ten 

pierwiastek jest niewielkie i wynosi mniej więcej 60 mikrogramów dziennie u dorosłego 

człowieka, a jego niedobór wśród mieszkańców Europy i Ameryki praktycznie nie 

występuje. 

Właściwą podaż selenu zapewnia dieta z udziałem mięsa i podrobów. Jego 

wyjątkowo bogatym źródłem są również orzechy brazylijskie - już jeden zaspokaja 

dzienne zapotrzebowanie. Stwierdzono przypadki niedoboru selenu w pewnych 

rejonach Chin, gdzie występuje endemiczna choroba Keshan (rodzaj kardiomyopatii) i 

choroba Kashin-Becka (degeneracja i martwica chrząstek). Podejrzewa się, że deficyt 

selenu może prowadzić do chorób układu naczyniowego i serca, a nawet nowotworów, 

ale brak na to dostatecznych dowodów. Podobnie jest w przypadku starczych zaburzeń 

kognitywnych. 

Niski poziom selenu w surowicy krwi i paznokciach może powodować podwyższone 

ryzyko zachorowania na raka prostaty18. Suplementację selenem należy prowadzić, jeśli 

jest to konieczne, z dużą ostrożnością, w dawkach nieprzekraczających 200 

mikrogramów dziennie - w większych ilościach pierwiastek ten wykazuje działanie 

toksyczne. Objawem zatrucia selenem jest wypadanie włosów i paznokci, depresja, 

zapalenie skóry, nieprzyjemny "czosnkowy" oddech i mdłości19. 

14. Mangan 

Rada dietetyka 

Suplementacja manganem jest niepotrzebna. 

Mangan jest w organizmie pierwiastkiem śladowym, niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania niektórych enzymów - w tym obecnej w mitochondriach dysmutazy 



ponadtlenkowej, silnego przeciwutleniacza - odpowiedzialnych za metabolizm 

węglowodanów, aminokwasów i cholesterolu. Stwierdzono, że w przypadku zwierząt 

mangan jest niezbędny do prawidłowego rozwoju kośćca i syntezy kolagenu. Badania na 

zwierzętach wykazały również, że niedobór manganu prowadzi do nieprawidłowości 

wzrostu kośćca, obniżenia płodności i nieprawidłowości metabolizmu. 

W odniesieniu do ludzi dane są bardzo fragmentaryczne - przy eksperymentalnie 

stosowanej diecie ubogiej w mangan stwierdzano wysypkę i podwyższony poziom 

wapnia oraz fosforu w surowicy krwi, co może wskazywać na procesy przebudowy 

kości20. W normalnych warunkach niedoborów manganu u ludzi nie stwierdza się. Jego 

dostateczną ilość, szacowaną na mniej więcej 2 mg dziennie, przyjmujemy z produktami 

zbożowymi, roślinami strączkowymi i orzechami. Korzyści z suplementacji manganu nie 

są znane, jedynie w dwóch badaniach wykazano, że suplementacja tym pierwiastkiem w 

połączeniu z suplementacją chondroityną i glukazaminą łagodzi bóle w zapaleniu kości21. 

Lepiej znane jest toksyczne działanie manganu, który w wysokich stężeniach wywołuje 

objawy zbliżone do choroby Parkinsona oraz zaburza pracę serca22. 

15. Chrom 

Rada dietetyka 

Pierwiastek ten nie musi być w organizmie uzupełniany. Aktywność chromu w procesie 

metabolizowania cukrów i tłuszczów skłania jednak osoby będące na diecie 

wyszczuplającej do przyjmowania preparatów, które go zawierają. 

To kolejny pierwiastek, którego nasz organizm potrzebuje w ilościach śladowych. Jest on 

obecny w niektórych enzymach katalizujących metabolizm białek, węglowodanów i 

tłuszczów; wspomaga insulinę w transporcie glukozy do wnętrza komórek. Obecny jest 

przede wszystkim w ziarnach zbóż i brokułach. 

Tylko niewielka ilość przyjmowanego z pokarmem chromu - nie więcej niż 2% - 

ulega absorpcji, którą nieco zwiększa jednoczesne stosowanie witaminy C. Nie 

ustalono zalecanej dawki dziennej tego pierwiastka, przyjmuje się orientacyjnie, że 

dorośli potrzebują ok. 30 mikrogramów. 

Wielkie nadzieje (i milionowe zyski) wzbudziły doniesienia, że suplementacja chromem 

powoduje szybkie spalanie tkanki tłuszczowej, a w konsekwencji chudnięcie, ale nie 

zostały one potwierdzone żadnymi badaniami. To samo odnosi się do sugestii, że chrom 

podwyższa poziom "dobrego" cholesterolu, czyli pośrednio zapobiega zawałom serca. 

Jak podsumowują autorzy tekstu w New Scientist23, wszelkie pożytki, jakie niektórzy 

chcieliby widzieć w związku z przyjmowaniem chromu, pozostają w sferze pobożnych 

życzeń. 



Niezastąpiona witamina C 

Podczas zamorskiej wyprawy w 1602 r. załoga jednego z hiszpańskich statków, który 

właśnie płynął wzdłuż wybrzeża dzisiejszego Meksyku, zapadła nagle na śmiertelną 

chorobą. 

Pierwszym objawem był ból w całym ciele i wrażliwość na 

dotyk. Na skórze, zwłaszcza poniżej pasa, pojawiały się 

fioletowe plamy (wybroczyny); następnie dziąsła tak puchły, 

że niemożliwe było zamknięcie ust, więc chorzy jedynie pili, 

aż wreszcie umierali wszyscy nagle, [na przykład] podczas 

rozmowy 

- relacjonował Antonio de la Ascensión, kapelan ekspedycji. 

Załoga nabawiła się szkorbutu, choroby dobrze znanej, ale jednocześnie bardzo 

tajemniczej. Nikt nie wiedział, dlaczego atakuje ona żeglarzy ani jak ją leczyć. Ale 

podczas owej wyprawy Ascensión był świadkiem czegoś, co uznał za cud: kiedy galeon 

przybił do brzegu, aby można było pochować zmarłych, jeden z chorych marynarzy zjadł 

owoc kaktusa i od razu poczuł się lepiej. Reszta załogi poszła oczywiście za jego 

przykładem. 

Wszyscy zaczęli jeść owoce i znosić je na pokład, a po dwóch 

tygodniach każdy został uzdrowiony - odnotował ksiądz1. 

Odkrycie to okazało się niezwykle ważne dla całej ludzkości, choć oczywiście wtedy nikt 

jeszcze nie słyszał o witaminach. Od tamtej pory przez kolejne stulecia udoskonalano 

metody ochrony przed szkorbutem - np. brytyjska marynarka pod koniec XVII w. 

zaopatrywała flotę w hektolitry soku z cytryny. 

Szkorbutu nie wywołują drobnoustroje, to ciężka choroba będąca następstwem 

niedoboru witaminy C. Najbardziej narażeni są na nią żeglarze, więźniowie oraz małe 

dzieci. Do jej najczęstszych objawów, oprócz wymienionych przez Ascensióna, należą: 

uczucie chronicznego zmęczenia, krwawienie z dziąseł2 oraz - w późniejszym etapie - 

wypadanie zębów. Nieleczony szkorbut może prowadzić do śmierci. 

Dopiero w 1928 r., po trzech wiekach zapobiegania szkorbutowi i leczenia go za pomocą 

diety bogatej w owoce, świat usłyszał o witaminie C. Odkrycia dokonał austro-węgierski 

uczony Albert Szent-Györgi, wyodrębniając ją z owocu papryki. Za swoje dokonanie 

odebrał w 1937 r. Nagrodę Nobla3.  



Dzisiaj wszyscy wiedzą, że witaminy to gwarancja zdrowia, w końcu ich nazwa 

nawiązuje do słowa vita, oznaczającego po łacinie życie. Witaminy to związki chemiczne 

produkowane przez każdy żywy organizm - jednak poszczególne gatunki produkują 

różne witaminy. Na przykład człowiek jest w stanie syntetyzować jedynie witaminę 

K (produkowaną przez bakterie jelitowe) i D (poprzez wystawianie ciała na 

promieniowanie ultrafioletowe). Warto zauważyć, że kiedy odpowiednia dawka 

nasłonecznienia zostanie już przyjęta, organizm rozpoczyna produkcję melaniny, 

chroniącej skórę przed nadmiarem fal UV. 

Większość przedstawicieli królestwa zwierząt sama syntetyzuje witaminę C. Wyjątek 

stanowią niektóre gatunki ryb i ptaków, nietoperze, naczelne (w tym ludzie) i kawia 

domowa4. Prawdopodobnie miliony lat temu wszystkie organizmy zwierzęce były w 

stanie produkować każdą witaminę, jednak w toku ewolucji zdolność ta zanikła 

Teorię tę jako pierwszy wysunął w latach 70. ubiegłego wieku prof. Harold B. White III, 

biolog z Uniwersytetu w Delaware5. Zasugerował on, że pierwotne organizmy posiadały 

RNA (kwas rybonukleinowy), kodujący materiał genetyczny (tak jak dzisiaj robi to DNA) 

oraz odpowiadający za reakcje chemiczne (tak jak obecnie białka). Witaminy miały 

wspomagać te procesy chemiczne. Jednak sugestie White'a nie trafiły na podatny grunt. 

Sceptycznie nastawieni koledzy po fachu żądali dowodów, których biolog nie był w stanie 

wtedy zdobyć. Dopiero w 2007 r. prof. Dipankar Sen ustalił, że uzależnienie procesów 

zachodzących w organizmie zwierząt od witamin oraz charakter tych zależności 

faktycznie wskazują na to, że teoria prof. White’a jest prawdopodobna6. 

W 2011 r. na łamach czasopisma Current Genomics opublikowano wyniki badania, które 

przybliżają nas do zrozumienia, dlaczego ludzie (i kilka innych gatunków) nie są w stanie 

sami produkować witaminy C. Okazuje się, że winę ponosi gen odpowiedzialny za 

wytwarzanie oksydazy L-gulono-γ-laktonowej (GLO), którego mutacja uniemożliwia nam 

syntezę witaminy C. Zmiana w budowie genu jest nieodwracalna. 

Na szczęście to, czego potrzebujemy, znajduje się wszędzie wokół nas. Natura z jednej 

strony pozbawiła nas możliwości produkowania witaminy C, ale z drugiej dała nam 

owoce i warzywa - bezcenne i smaczne źródło wszystkiego, co może nas ochronić nie 

tylko przed szkorbutem, ale i wieloma innymi chorobami. 

Bibliografia 
1. Carl Zimmer, Strange tales in the development of vitamins, International New York 

Times, December 11, 2013 
2. http://www.nhs.uk/Conditions/Scurvy/Pages/Introduction.aspx 
3. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1937/szent-gyorgyi-bio.html 
4. Curr Genomics. 2011 Aug; 12(5): 371–378. doi: 10.2174/138920211796429736 
5. http://www1.udel.edu/chem/white/ 
6. https://goo.gl/5rGqAU 



  

Bibliografia 
1. Holick, N.C. i wsp. Am.J.Clin.Nutr. 2008, 87 (4) 
2. Naidu,K.A. Nutr.J,.2003, 2(7) 
3. Penniston, K.L. i Tanumihardjo, S.A., Am. J.Clin.Nutr.2006,83(2) 
4. Lonn, E. i wsp. JAMA, 2005, 293 (11) 
5. Lanham-New, S.A., Proc.Soc.Nutr. 2008, 67(2) 
6. HOPE Report, N.Eng.J.Med. 2006, 354) 
7. Tharun, G. i wsp., Effect of iron supplementation on incidence of infectious illness in 

children: Systematic Review , BMJ 2002, 325) 
8. https://www.pcrm.org/health/cancer-resources/diet-cancer/nutrition/iron-the-double-

edged-sword) 
9. Manz, D.H. i wsp. Ann.N.Y.Acad.Scie. 2016, 1368(1) 
10. Peacock, M. Clin.J.Am.Soc.Nephr. 2010,5 
11. Kakigi, C.L.M. i wsp.,Ophtalmology, 2015, 133(7) 
12. Barbagallo, M. Domingues, L.J. World J.Diab.2015,6(10) 
13. Larsson, S.C. i wsp. Am.J.Clin.Nutr.2012, 95(2) 
14. Weaver, C.M. Adv.Nutr. 2013,4) 
15. Jugdaohsingh, R. i wsp.Am.J.Clin.Nutr.2002,75(5) 
16. Maret, W. i Stanstead,J.Trace Elem.Bio.Med. 2006,20(1) 
17. Science, M. i wsp. CMAJ, 2012, 184(10) 
18. Hurst i wsp. Am.J.Clin.Nutr. 2012,96(1) 
19. Foster,L.H. i Sumar,S. Critical Rev.Food Scie.Nutr. 1997, 37(3) 
20. Friedman, B.J. i wsp. J.Nutr.1987, 117(1) 
21. Das, A. i Hammand, Osteoarthr.Cartil. 2000, 8(5) 
22. O'Neal, S. i Zheng, W.Curr.Envir.Health Rep. 2015,3 
23. Coghlan A.,Lange C., Geddes L., Griggs J., Hamzelou J., Heaven D., O'Callaghan, 

Thomson H., White J., Wilson C., New Scientist 2014 (2984), 32-38 

 

https://www.pcrm.org/health/cancer-resources/diet-cancer/nutrition/iron-the-double-edged-sword)
https://www.pcrm.org/health/cancer-resources/diet-cancer/nutrition/iron-the-double-edged-sword)

